
 أوال: السيمنارات العلمية:

 للباحثة / إيمان 72/3/7102 عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم االربعاء الموافق

عبد الحميد البيلي حسن نوفل ... من الخارج بعنوان / تأثير الثورات المصرية علي 

 بعض الفنانين ودورها في إثراء التشكيل النحتي .. وذلك لتسجيلها لدرجه الماجستير

 .في التربية الفنية تخصص النحت

 

  ١١الساعه  01/4/7102تم عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم األربعاء الموافق 

للباحثة دينا عبد العزيز محمد عبد الشافي .. من الخارج بعنوان / صياغة جداريات 

خزفية باستخدام تقنية الزليج المغربى وذلك لتسجيلها لدرجة الدكتوراه في التربية 

 .النوعية قسم التربية الفنية تخصص خزف

 



 للباحثة /نعيمة  02/4/7102ق تم عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم األربعاء المواف

مسعد محمد المتولى جاب الله ... من الخارج تحت عنوان /تحقيق البعد الثالث 

االيهامي في معلقات طباعية مستوحاة من فلسفة المدرسة الوحشية وذلك استكماال 

للحصول علي درجة الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص طباعة 

 .منسوجات

 
  للباحثة / هبة  02/4/7102تم عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم االربعاء الموافق

 احمد محمود عبيد ... من الخارج
 تحت عنوان / الفراغ الحقيقي ودوره في تشكيل المعلق الطباعي المعاصر

وذلك استكماال للحصول علي درجة الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الفنية 

 .ص طباعة منسوجاتتخص

 



  للباحثة / شيماء  71/4/9172تم عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم االربعاء الموافق

مصطفي عبد السالم حبيشي ... من الخارج تحت عنوان / فلسفة نظرية التبلور 

التعديني في ابتكار معلقات طباعية وذلك استكماال للحصول علي درجة دكتوراه 

 ية النوعية قسم التربية الفنية تخصص طباعة منسوجاتالفلسفة في الترب
 

 

  للباحثة / إيمان  02/4/7102تم عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم االربعاء الموافق

حلمي القهوجي ... من الخارج تحت عنوان / مختارات من البيئة والتراث المصري 

إنتاجي صغير وذلك  كمصدر لصياغات تشكيلية طباعية مبتكرة كنواه لمشروع

استكماال للحصول علي درجة الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الفنية 

 .تخصص طباعة منسوجات

 

https://www.facebook.com/726493754385855/photos/a.732816573753573/827692634265966/?type=3&eid=ARDv0OyTwzDwHYoMLDRF2qGQ-sLFBXAtsVuAsz_yI0fg5fOWzNK7yzbizXM2BDskrvOkSpA1QyT70xg0&__xts__%5B0%5D=68.ARA3GHjR29rMfp9DbnseIA2g7C0RJ1c-pCu-eY01p7le1JuCqTiu2oREGADNc90XMtm9yUD1DHkApyrpjRPGO7_xPrtBdeAwuJaAjpKgELR-sJN4g0GvfMSPT73LOUgu-iT84bJdD0j1xbfD0NCh8TKIGDqx5KwkcO64kXW3t_SGqbYFq4RNb9EZqQs5EmKHIxyZNItDn-CcKVh9hFreSkATWlgRnE-UJxjnfaI_qp_T7X3g5pPpfwjcQZq4u9xcUBrSsbcd7smz4a27UtiYe44z3tSSwmH3iXrHkMrsLpv0cipvZ58pEsqNeMFXjZPqb8Yk6IpLxyEVmnIvOyDQkQo&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/726493754385855/photos/a.732816573753573/827692634265966/?type=3&eid=ARDv0OyTwzDwHYoMLDRF2qGQ-sLFBXAtsVuAsz_yI0fg5fOWzNK7yzbizXM2BDskrvOkSpA1QyT70xg0&__xts__%5B0%5D=68.ARA3GHjR29rMfp9DbnseIA2g7C0RJ1c-pCu-eY01p7le1JuCqTiu2oREGADNc90XMtm9yUD1DHkApyrpjRPGO7_xPrtBdeAwuJaAjpKgELR-sJN4g0GvfMSPT73LOUgu-iT84bJdD0j1xbfD0NCh8TKIGDqx5KwkcO64kXW3t_SGqbYFq4RNb9EZqQs5EmKHIxyZNItDn-CcKVh9hFreSkATWlgRnE-UJxjnfaI_qp_T7X3g5pPpfwjcQZq4u9xcUBrSsbcd7smz4a27UtiYe44z3tSSwmH3iXrHkMrsLpv0cipvZ58pEsqNeMFXjZPqb8Yk6IpLxyEVmnIvOyDQkQo&__tn__=EHH-R


  للباحثة / أميرة  8/5/7102تم عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم األربعاء الموافق
قنية لبرنامج طه عبد العليم السعيد من الخارج بعنوان "اإلفادة من اإلمكانات الت

الفوتوشوب فى إثراء القيم التشكيلية والفنية للتصميمات الزخرفية " وذلك لتسجيلها 
 .لدرجة الماجستير فى التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص التصميم

 
  للباحثة / منال  8/5/7102تم عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم األربعاء الموافق

صالح من الخارج بعنوان "رموز التراث السيناوى فى مشغوالت محمد يسرى حامد 
خشبية بالدمج بين طرق تشكيل الخشب والطباعة" وذلك لتسجيلها لدرجة الدكتوراه 

 .فى التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص اشغال الخشب

 
 

 

 



  ١١ه الساع 92/2/9172عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم االربعاء الموافق 

للباحثة /أسماء محمد ابو اليزيد .. المعيدة بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية 

جامعة طنطا ..بعنوان / رؤية فنية ألشكال مختارة من العدد واألدوات اليدوية 

 . إلستحداث مشغولة خشبية

 وذلك لتسجيلها لدرجة الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص

 .أشغال الخشب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/726493754385855/photos/a.732816573753573/876365409398688/?type=3&eid=ARDmMNpHM72HbmeaWvsRdrp3-7IL6yjVCOvukY344IYxjCSVJxeeCxFiNx7CdoQOkaFtCw823jD8NxDY&__xts__%5B0%5D=68.ARAZP6ZkXSAbXPyMfnA18sJW6L7Z_bohmnJXqMBwjXx8tS9Sqmjn5TZZDEBQPpEQCziaqwKF-v4g-klJXVm3DuMAWpfhTuIckxMMTdxpv5NDyvaBnArKpZRIdZqB2AyxfBj2dJ1Fyc0Pshrdr7mBhGz8SuRm_UWTCj3_CU1i8nFgHff6iXzbYl4SI7sYzlXQ1FY8pBvbgmV3H3sCoOoyyaVVtTFcuWNCWsoXFvUX_plcjRX2ovmSU_YwH-yloVHaEJ4d0Q8geNf1M6d6JndmT3l9Kck_kD2m0Sdqom2xJjg8db_D_RLLgt1xG-cSoLK0janvPOwOjHH6g0rUeJUt_-0&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/726493754385855/photos/a.732816573753573/876365409398688/?type=3&eid=ARDmMNpHM72HbmeaWvsRdrp3-7IL6yjVCOvukY344IYxjCSVJxeeCxFiNx7CdoQOkaFtCw823jD8NxDY&__xts__%5B0%5D=68.ARAZP6ZkXSAbXPyMfnA18sJW6L7Z_bohmnJXqMBwjXx8tS9Sqmjn5TZZDEBQPpEQCziaqwKF-v4g-klJXVm3DuMAWpfhTuIckxMMTdxpv5NDyvaBnArKpZRIdZqB2AyxfBj2dJ1Fyc0Pshrdr7mBhGz8SuRm_UWTCj3_CU1i8nFgHff6iXzbYl4SI7sYzlXQ1FY8pBvbgmV3H3sCoOoyyaVVtTFcuWNCWsoXFvUX_plcjRX2ovmSU_YwH-yloVHaEJ4d0Q8geNf1M6d6JndmT3l9Kck_kD2m0Sdqom2xJjg8db_D_RLLgt1xG-cSoLK0janvPOwOjHH6g0rUeJUt_-0&__tn__=EHH-R


 ثانيا: المعارض الفنية :

  تحت رعاية االستاذ الدكتور/ السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية افتتح

االستاذ الدكتور/ محمود السيد مصطفي رئيس قسم التربية الفنية معرض " تكعيبات" 

 : تحت اشراف ١١الساعة  7/4/7102لطالب الفرقة الرابعة يوم الثالثاء الموافق 

 د/ أماني أحمد حبيب

 يم /سارة البدو

 ا/ نعيمة مسعد

 ا/ اسراء عفيفي

 ا/ شيماء البطل

 ا/سارة الجيار

واشتمل المعرض علي لوحات فنية يقدم فيها كل طالب عمل فني تصويري مبني علي 

 . أسس المدرسة التكعيبية في البناء والمعالجات اللونية

 

  تحت رعاية االستاذ الدكتور/ السيد محمد مزروع عميد الكلية قام ا.د/ حسان رشيد

عبد العزيز .. وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ،وا.د/ محمود السيد 

مصطفي رئيس قسم التربية الفنية بافتتاح معرض " الطبيعة والتراث " لطالب الفرقة 

 .الساعة الواحدة ظهرا 71/4/9172يوم األربعاء الموافق  الرابعة بقسم التربية الفنية

تحت اشراف ا.د/ حسن حسن طه استاذ التصميم بالقسم ،م.م/ شروق ايهاب ،م.م / 

 يسرا مسعد ،م.م/ آالء ظريف ، م/ اسماء الشناوى

واشتمل المعرض علي لوحات زخرفية تجمع بين الخط العربي والزخارف االسالمية 

ية بها تنوع في التدريجات اللونية الثراء العمل الفني ولوحات تجريدية الهندسية والنبات

 للطبيعة الصامته بها العديد من درجات االلوان المختلفة النتاج لوحات فنية ابداعية



 

  تحت رعاية االستاذ الدكتور/ السيد محمد مزروع عميد الكلية قام ا.د/ حسان رشيد

عبد العزيز .. وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ،وا.د/ محمود السيد 

مصطفي رئيس قسم التربية الفنية بافتتاح معرض " وجوة مع الطبيعة " لطالب 

 ١٣.١الساعة  71/4/9172يوم األربعاء الموافق  الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية

تحت اشراف د /مني الطبجي مدرس التصوير بالقسم ،م.م/ داليا حمدي ،ا / نعيمه 

واشتمل المعرض علي . مسعد. ا/ ساره الجيار ،ا/ نهال اشرف ،ا/شيماء البطل

لوحات فنية يتناول فيها الطالب دراسة للبورتريه مع اضافة عناصر طبيعية من 

 .اوراق األشجار والزهور للحصول علي دمج يحقق فكر ابداعي يثري العمل الفني

 
 

  حت رعاية االستاذ الدكتور/ السيد محمد مزروع عميد الكلية قام ا.د/ حسان رشيد ت

عبد العزيز .. وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ،وا.د/ محمود السيد 

كيب و كراكيب " لطالب مصطفي رئيس قسم التربية الفنية بافتتاح معرض " ترا

تحت  ١١الساعة  01/4/7102الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية يوم األربعاء الموافق 

https://www.facebook.com/726493754385855/photos/a.732816573753573/824496417918921/?type=3&eid=ARBLY7LFiW2GnuiDX58VX00nIIqidIUx7IT7Q6kmmjn8_fgYrp1S62Wp-gcFEit21IHu3hMRxaLGlR1q&__xts__%5B0%5D=68.ARDeVRIiAwGiyt-GFklbCjsSySil5dZ6QVsCKJrvy2lHX7W1BRBxCj4n2og6hxrLFE1i7GG6a1pYhPUAw0-Eia5Fh2-qQWsOg2-xHA9yC7DFCTaBAtEawgBYpeO3znnGyXJ99q9HlH5r0HkQRFXhAEwyPL_StFKJXhUJqK3YBm0EHOHUObhOYgkw6EPwVwMwbkluLw2gIQK_nY1Glt9wlJOfpVGUiudngPY2zPdgc8ojh0pbY_4cAxbomwWGigLTuIStD3e3_Ac6-rUruFEnObGxSC_Jw-aSFNrOi9eoMY8211xNTRNDD15sO69rGKnrHMJyEdjJCRu4yI-FShIxUC4&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/726493754385855/photos/a.732816573753573/824496417918921/?type=3&eid=ARBLY7LFiW2GnuiDX58VX00nIIqidIUx7IT7Q6kmmjn8_fgYrp1S62Wp-gcFEit21IHu3hMRxaLGlR1q&__xts__%5B0%5D=68.ARDeVRIiAwGiyt-GFklbCjsSySil5dZ6QVsCKJrvy2lHX7W1BRBxCj4n2og6hxrLFE1i7GG6a1pYhPUAw0-Eia5Fh2-qQWsOg2-xHA9yC7DFCTaBAtEawgBYpeO3znnGyXJ99q9HlH5r0HkQRFXhAEwyPL_StFKJXhUJqK3YBm0EHOHUObhOYgkw6EPwVwMwbkluLw2gIQK_nY1Glt9wlJOfpVGUiudngPY2zPdgc8ojh0pbY_4cAxbomwWGigLTuIStD3e3_Ac6-rUruFEnObGxSC_Jw-aSFNrOi9eoMY8211xNTRNDD15sO69rGKnrHMJyEdjJCRu4yI-FShIxUC4&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/726493754385855/photos/a.732816573753573/824496417918921/?type=3&eid=ARBLY7LFiW2GnuiDX58VX00nIIqidIUx7IT7Q6kmmjn8_fgYrp1S62Wp-gcFEit21IHu3hMRxaLGlR1q&__xts__%5B0%5D=68.ARDeVRIiAwGiyt-GFklbCjsSySil5dZ6QVsCKJrvy2lHX7W1BRBxCj4n2og6hxrLFE1i7GG6a1pYhPUAw0-Eia5Fh2-qQWsOg2-xHA9yC7DFCTaBAtEawgBYpeO3znnGyXJ99q9HlH5r0HkQRFXhAEwyPL_StFKJXhUJqK3YBm0EHOHUObhOYgkw6EPwVwMwbkluLw2gIQK_nY1Glt9wlJOfpVGUiudngPY2zPdgc8ojh0pbY_4cAxbomwWGigLTuIStD3e3_Ac6-rUruFEnObGxSC_Jw-aSFNrOi9eoMY8211xNTRNDD15sO69rGKnrHMJyEdjJCRu4yI-FShIxUC4&__tn__=EHH-R


اشراف ا.د/ عبد الواحد عطية استاذ النحت بالقسم ، ا/ داليا عبد الوهاب ،ا/ هاجر 

هشام ،ا/ يمني بهجت ... تناول المعرض محاولة إلعادة تدوير المخلفات المعدنية 

 .دة صياغتها في هيئة أشكال مجسمة تتم عن طريق عملية اللحاموإعا

 

 

 

   تحت رعاية االستاذ الدكتور/ السيد محمد مزروع عميد الكلية قام ا.د/ حسان رشيد

عبد العزيز .. وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ،وا.د/ محمود السيد 

مصطفي رئيس قسم التربية الفنية بافتتاح معرض " من وحي التراث اإلسالمي " 

الساعة  01/4/7102الفنية يوم األربعاء الموافق لطالب الفرقة االولى بقسم التربية 

تحت اشراف د/شيرين عدلي مدرس النحت بالقسم ، ا/ حنان . باتيليه النحت ١١٣.١

طباجة ،ا/ يمني بهجت ...اشتمل المعرض علي نحت بالطة من الطين بتصميمات 

مستوحاة من الفن اإلسالمي ثم صبها بالجبس وعمل معالجة وبروازلها.. وذلك 

 .رجوع لفنون التراث والتمسك بهلل

 



  تحت رعاية االستاذ الدكتور/ السيد محمد مزروع عميد الكلية قام ا.د/ حسان رشيد

عبد العزيز .. وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ،وا.د/ محمود السيد 

مصطفي رئيس قسم التربية الفنية بافتتاح معرض " حياة " لطالب الفرقة االولى 

تحت اشراف  ١١الساعة  01/4/7102ء الموافق بقسم التربية الفنية يوم األربعا

د/شيرين عدلي مدرس النحت بالقسم ، ا/ حنان طباجة ،ا/ يمني بهجت تناول 

المعرض نحت مجسم بالطين به عالقة انسان وحيوان.. ودراسة النسب والتشريح لكل 

من تشريح االنسان وتشريح الحيوان.. وتشطيب كل منهم وعمل التفاصيل وذلك 

 .علم النحت المجسم لدي طالب الفرقة األولى فنونألهمية ت

 
  افتتح السيد االستاذ الدكتور/ سعيد العناني ..استاذ الخزف ومدير مركز الخدمة

يوم األحد  ٨١٠٢العامة بالكلية معرض "اخالقنا الثالث "لطالب الفرقة الثالثة لعام 

وهو ضمن سلسله الذي اقيم بقصر ثقافة طنطا...  ٠الساعة  78/2/7102الموافق 

معارض اخالقنا... وذلك تحت اشراف األستاذ الدكتور /مها محمد عامر ..أستاذ 

 طباعه المنسوجات بالكليه

وضم المعرض نخبه كبيره من األعمال الفنية المتميزة والتي تحتوي علي قيما عن 

 االخالق مطبوعة علي أقمشة مختلفة االنواع باستخدام أساليب طباعية متنوعة وذلك

 .بحضور اعضاء هيئة التدريس بالقسم



 
 

  افتتح االستاذ الدكتور/ممدوح عثمان ..مدير عام المتحف االسالمي و االستاذ

الدكتور/صالح صالح احمد ..المستشار الفني لمؤسسة الجمهورية معرض "اخالقنا 

....وهو نشاط  ١١الساعة 4/8/7102الرابع"بقاعه االهرام للفنون يوم االحد الموافق 

فني لطالب الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية لكلية التربية النوعية جامعة طنطا في 

 تحت إشراف االستاذ الدكتور /مها محمد عامر مجال طباعة المنسوجات
 .استاذ طباعة المنسوجات بالكلية

وهو ضمن سلسلة معارض فنية يشتمل علي منسوجات مطبوعة بكلمات عن االخالق 

ء من القرآن الكريم واألحاديث الشريفة واالنجيل واقوال الحكماء من خالل و اجزا

 .وتهدف الي الحث علي مكارم األخالق والفضيلة العرب

 



 فتتح االستاذ الدكتور/ممدوح عثمان ..مدير عام المتحف االسالمي و االستاذ ا

الدكتور/صالح صالح احمد ..المستشار الفني لمؤسسة الجمهورية معرض 

....وهو  ٠الساعة 4/8/7102"علماؤنا"بقاعه االهرام للفنون يوم االحد الموافق 

كلية التربية النوعية جامعة طنطا نشاط فني لطالب الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية ل

 .في مجال طباعة المنسوجات

 استاذ طباعة المنسوجات بالكلية ..تحت إشراف االستاذ الدكتور /مها محمد عامر

وهو يلقى الضوء علي علماء العرب وبعض اختراعاتهم التي اضاءت العالم مثل 

الم الكبير الجزري اختراع اول إنسان آلى في التاريخ وساعة الفيل من اختراع الع

 .وتهدف الي التعرف علي علماءنا العرب وبعض اسهاماتهم للبشريه.. واالقتداء بهم

 

  افتتح االستاذ الدكتور/ممدوح عثمان ..مدير عام المتحف االسالمي و االستاذ

الدكتور/صالح صالح احمد ..المستشار الفني لمؤسسة الجمهورية معرض "الباتيك 

....وهو  ٨الساعة 4/8/7102والتراث"بقاعه االهرام للفنون يوم االحد الموافق 

الفنية لكلية التربية النوعية جامعة طنطا  نشاط فني لطالب الفرقة الثالثة بقسم التربية

 في مجال طباعة المنسوجات

 بالقسم استاذ طباعة المنسوجات..تحت إشراف االستاذ الدكتور /مها محمد عامر

وهو يعتمد على طباعه الباتيك المتفرده والتي يصعب تكرار القطعة منها مره اخرى 

الي تنميه الشعور باالنتماء و في تنفيذ معلقات من ترثنا المصري العظيم وتهدف 

 الحفاظ علي هويتنا وتراثنا والفخر بتاريخنا العظيم



 

 : األنشطة الطالبية :ثالثا

 ختتم الموسم السابع لمسابقة "إبداع" للجامعات والمعاهد العليا واألكاديميات ا
الخاصة، التي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمها وزارة 

الشباب والرياضة وقد حصدث كلية التربية النوعية جامعة طنطا العديد من الجوائز 
 فى هذه المسابقة حيث

فاز الطالب عمر محمد بدير ضبش بالفرقة الرابعة تربية فنية بالمركز األول فى 
 .مجال الفنون التشكيلية )الجرافيك( متخصص
الرابعة تربية فنية بالمركز الثانى فى وفازت الطالبه منة الله عادل محمود بالفرقة 

 .مجال الفنون التشكيلية)التصوير(متخصص

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  / تحت رعاية االستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع...عميد الكلية. واالستاذ الدكتور
نجالء الحلبي...وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب واالستاذ الدكتور / محمود 

السيد.. رئيس قسم التربية الفنية. .اقام قسم التربية الفنية الحفل السنوي الستقبال 
بحضور اعضاء هيئة  ٠٠الساعه   72/2/7102الموافق الطالب الجدد يوم االحد 

وتخصصاته المختلفة وانشطته داخل   التدريس بالقسم وذلك لتعريف الطالب بالقسم
الكلية. والحث علي التعاون بينهم وااللتزام واالحترام بين اعضاء هيئة التدريس 

بها وما يقدمه والطالب. والتعرف علي كيفية المشاركة في تجميل البيئة الذي يوجد 
 .القسم من خدمات مجمتعية متميزة



 

 

 

 


